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 لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ا
  .سم

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
أما  ،آله وأصحابه أجمعين ينا محمد وعلىبنوصلى هللا وسلم وبارك على  ،الحمد هلل رب العالمين

  :بعد
  .-رحمه هللا-بن حجر ايقول شيخ اإلسالم الحافظ 

 :صالة الكسوف :باب"
 صلى هللا عليه- هللا انكسفت الشمس على عهد رسول" :قال -رضي هللا عنه-عن المغيرة بن شعبة 

عليه  صلى هللا- فقال رسول هللا ،فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم ،يوم مات إبراهيم -وسلم
هللا  ، فإذا رأيتموهما فادعواال ينكسفان لموت أحد وال لحياته ،تان من آيات هللاإن الشمس والقمر آي)) :سلمو 

  .متفق عليه ((وصلوا حتى تنكشف
فصلوا ودعوا )): -رضي هللا عنه-ي من حديث أبي بكرة وللبخار  ((حتى تنجلي)) :وفي رواية للبخاري 

  "((حتى يكشف ما بكم
نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 .وصحبه أجمعين
 ،مصدر كسف يكسف كسوفا   :الكسوف "صالة الكسوف :باب" :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

النسبة هذا ب سفت،: انكسفت وخسفت وانخوتضم ُكسفت وهو نادر كما يقال ،بفتح الكاف : كسفت الشمسويقال
وأما  ،نسبة الخسوف للقمر في القرآن ثبتفوأما بالنسبة للقمر  للشمس يطلق فيها اللفظان: الكسوف والخسوف،

لى الشمس جاز إطالق إال أنه إذا عطف ع ،نسبة الكسوف إلى القمر فصرحوا بأنه لم يرد في هذا نص
: تقول ،نكسف القمر: الكن ما تقول ((ينكسفان ال ،إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا)) الكسوف عليه

 .لالثنين معا   خسفت الشمس وخسف القمر: وتقول ،سف القمركن: اوال تقول ،سفت الشمسكنا
هذا األصل  ،النقصان :والخسوف ،تغير إلى السوادال :صالة الكسوف واألصل في الكسوف في اللغة

ب لنور اه، فالكسوف ذبذهاب نورهما أو بعضه لقمرفالكسوف تغير في إحدى اآليتين الشمس أو ا ،ي اللغو 
 ه.وذهاب لنور القمر أو بعض ،الشمس بالكلية أو لبعض نورها

 الهيئةالمتقدمون من علماء  ،كالم جديدما هو  ،وهم يقررون إمكان معرفة وقت الكسوف بدقة من القدم
 ،دراكه على سبيل غلبة الظن ال جزما  نه يمكن إ: إومنهم من يقول ،ويجزمون بهذا ،يثبتون أنه يدرك بالحساب



قبل  ذلكمن يخبر عن ويرمون  ،في الغيب معرفة ما اءإنه من باب إدع :ويقول ،ومنهم من ينكر اإلدراك بالكلية
وليس في إدراكه بالحساب ما  ،وعلى كل حال ثبت أنه يمكن إدراكه بالحساب ،ي معرفة الغيبعبأنه يد هوقوع

 .ولذا شرعت هذه الصالة ، يخوف بها عبادهيخل بكونه آية من آيات هللا
الناس على العموم بأنه سوف يحدث في  إخبار ،مرارا   ذلكوتكرر  ،لكن اإلخبار بوقته قبل حدوثه

يجعل  هذا األمر عند عامة الناس طبيعي،وينجلي في الثانية كذا يجعل  ،كذا ، من ليلةالدقيقة كذا ،الساعة كذا
وفي  -عليه الصالة والسالم-أثر في النبي  وال يوثر فيهم األثر الذي ،يعيهذا األمر عند عامة الناس طب

فهذه  ،نها الساعةانكسفت الشمس خرج مسرعا  يجر رداءه يظلما  -عليه الصالة والسالم-النبي  ،صحابته الكرام
َوَما ُنْرِسُل ِباآلَياِت } ((هللا آياتآيتان من )) ((يخوف بهما عباده)) :-عليه الصالة والسالم-اآلية كما قال النبي 

، ويفزعون ربهم ويرجعون إلى ،ف الناساخ، يهذه هي الفائدة من حدوث مثل هذا [( سورة اإلسراء95)] ِإالَّ َتْخِويًفا{
هذا  فاشغلوا ،ينكشف هذا التغير وهذا الظالم ((دعوا هللا وصلوا حتى تنكشفافإذا رأيتموهما ف)) ،إلى الصالة

 عادتها.  إلى لتعود هذا اآلية ؛عنكم -جل وعال-الوقت بما يرضي هللا 
يتضرر به بعض  ،تين اآليتين خللاأنه قد يصحب هذا التغير في ه يقررون  ويقررون أيضا  أهل الهيئة

أنهم يقررون أن القمر إنما  ،سوف حيلولة األرض بين الشمس والقمركيقررون أن سبب ال وهم أيضا   ،الناس
رد على هذا أنهم جزموا بأن و وأ ،حالت األرض بين الشمس والقمر ذهب نور القمرفإذا  ،يستمد نوره من الشمس

 ؟كيف يتم حجب الكبير بالصغير ؟حجب الكبير بالصغير ؟األرض أصغر بكثير من الشمس فكيف يتم الحجب
على بدليل أن اليد  ،ولو كان اصغر منه ،فينحجب البعيد إذا حال دونه القريب ،والبعد ببسبب القر  ذلكيتم 

حجبت وهو كبير وهي صغيرة نالو وضعت يدك بينك وبين الباب  يعني ،صغرها تحجب الباب على كبره لبعده
اإلخبار  لكن يبقى أن مسألة التخويف بهاتين اآليتين يزول مع ،إشكال من هذه الحيثيةفي فما  ،لقربها وبعده

 ت حصوله. وقل الهيئةمعرفة الفلكيين وأهل  ومع ،بوقت الكسوف ووقت انجالئه
ذا عر  ،ويقرر قبل وقته ،ذلكال ينبغي أن يعتنى ب :أوال   لكي تبقى  ؛العامةعلى  ف ال ينبغي أن يلقىوا 

في حياة  ا  نراه واضح ..،نحن نرى أثر اإلخبارو ، يبقى -جل وعال-باهلل  واالرتباط ،الفائدة من حصوله قائمة
 وبعضهم في معصيته ،لهوه بل بعضهم في ،كناك سر ح، وال يالكسوف والخسوف ال يؤثر عليه همبعض ،الناس

عنده خبر مسبق ألن الناس إذا عرفوا  ؟كسفت وبعد ساعة أو ساعتين بتنجلي ويش يصيراناآلن  :يقول ال يتأثر
مثل ما  ،يعني أن الكسوف سوف ينجلي بعد ساعة أو ساعتين والمسألة سهلة ،طمأنون بهذا الكالمويُ  ،نواأأطم

كان عليه  بالصورة اليسيرة السهلة خالف مايخرجونها  المسألة كأنهم ،الليل والعكس الشمس بقدوم ضوءيذهب 
 .-عليه الصالة والسالم-النبي 

يعني مرة واحدة يوم مات إبراهيم ابن  "-صلى هللا عليه وسلم-نكسفت الشمس على عهد رسول هللا "ا
في اليوم العاشر أو  ،ر أو الرابع من ربيع األولفي السنة العاشرة في اليوم العاش ،-عليه الصالة والسالم-النبي 

كما أن  ،أخر الشهرفي الهيئة أن الشمس ال تنكسف إال أهل ومعلوم أنه كالمتفق عليه بين  ،الرابع على قولين
على غير عادتها في في اليوم العاشر أو في اليوم الرابع  انكسفتهنا  ،القمر ال ينخسف إال في منتصف الشهر

 .-عليه الصالة والسالم-بن النبي ات فيه إبراهيم مااليوم الذي 



فقام "لهذا الحدث الذي حصل  ،لهذا الحدث الذي حصل "انكسفت الشمس لموت إبراهيم :فقال الناس"
يعني بعد أن صلى بهم  "((إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا)) :فقال -عليه الصالة والسالم-النبي 

وفي كثير من الراويات لم يصرح  ،صرح بالخطبة خطب، بعد أن صلى بهم ،قةصالة الكسوف على الصفة اآلح
 يخوف)) :وفي بعض الروايات ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا)): -صلى هللا عليه وسلم-فقال  ،بها

ال  ،من آيات هللا آيتان)) [ء( سورة اإلسرا95)] }َوَما ُنْرِسُل ِباآلَياِت ِإالَّ َتْخِويًفا{ -جل وعال-كما قال  ((بهما عباده
يعني هل  ،مبالغة في النفي ((وال لحياته))لزعمهم أن الشمس إنكسفت لموت إبراهيم  ا  رد ((ينكسفان لموت أحد

الشمس والقمر تنكسفان لموت عظيم مثال   أنكانوا يزعمون  يعني إذا ؟أحد ن الشمس تنكسف لحياة: إأحدقال 
يتصور  :وبعضهم يقول ،لم يقل أحدهم بهذا ؟ان لحياة عظيم أو ظالم أو شريرينكسف ابأنهم :فهل قال قائل ،نعم

فيتصور أن  ،إنه حي :فإذا شوفي وعوفي قيل يقرب من الهالك ا  شديد مرض عظيم مرضا  : إنه يُ أن يقول أحد
 ((حياتهال ينكسفان لموت أحد وال ل)) :األمرين -عليه الصالة والسالم–النبي  وقد نفى ؟تكسف الشمس من أجله

يذكرون  ال" البسملة:نفي ، كما قال الراوي في حديث مبالغة في النفي ،وقد يكون ذكر الحياة مبالغة في النفي
لكن مبالغة  ،نه في أخر القراءة ليس فيها بسملة" ومعروف أوال في أخرهاالقراءة  في أول بسم هللا الرحمن الرحيم

(( دعوا هللاافإذا رأيتموهما ف ،ينكسفان لموت أحد وال لحياته ال)) ،لمبالغةاألسلوب ليستعمل مثل هذا  ،في النفي
دعوا هللا اف))جاء األمر بها  ،هذه هي صالة الكسوف ((وصلوا)) شف ما بكمكحتى ي وتضرعواوالجئوا إليه 

وقد  ،ونقل النووي اإلجماع على أنها سنة ،وعامة أهل العلم على أن صالة الكسوف سنة ((وصلوا حتى تنكشف
واألصل  ،وأخرج الحدث الذي فيه األمر الصريح بها "وجوب صالة الكسوف :باب" :في صحيحة عوانةرجم أبو ت

 ((والليلةم و خمس صلوات كتبهن هللا في الي)): ليست بواجبة لعموم حديث :والجماهير قالوا ،في األمر الوجوب
التعقيب بالفاء  ((دعوا هللا وصلوااف هماو ميترأفإذا )) ليست بواجبة، ، إذا  والكسوف خارجة عن الصلوات الخمس

يفزع المسلم إلى الدعاء  ،بالدعاء والصالة بعد رؤية الكسوف سواء كان في الشمس أو بالنسبة للقمر أمر
ألنه علقت  ؛ن صالة الكسوف تفعل في أوقات النهي: إوبهذا يستدل من يقول ،والصالة في أي وقت كان

ال ما ؟القمر يمكن ..،وقد لشمس بوقت النهيوقد تكسف ا ،الصالة بمجرد الرؤية ما يمكن  ؟هو بممكن ممكن وا 
  ؟قبل خمس سنوات ؟قبل كم وقد حصل هذا وقت نهي نعمو  ؟يكسف القمر بعد صالة الفجر

 .......:طالب
 ؟نعم

 ....:...طالب
 ترى.أكثر ال 

 ....:...طالب
هذا وقت ، بح ذهب ضوء القمرالمقصود أنه حاصل بعد صالة الص ،يمكن خمس أو أربع سنواتكم؟ 

فالذي  ،يعني في وقت النهي المشدد ،بزوغ الشمس أو قبيل بزوغ الشمس وبعض الناس لم يعلم به إال معنهي، 
قول أما على  ،إذا قيل بوجوبها انتهى اإلشكال تفعل في وقت النهي ، أما المسألة...ابمثل هذا فرأيتهميقول 
 ،عندهم مشكلة بفعل ذوات األسباب في وقت النهي كالشافعية ما يقول الذي ،وهي ذات سبب أنها سنة األكثر



مثل  ،الصالة وهو يقول بسنيتها قات النهي يمنع من هذهلكن الذي يمنع من فعل النوافل حتى ما له سبب في أو 
ن كانت ذات سبب إال أن النهي مقدم  ،في أوقات النهي ألنها سنة الكسوف الحنابلة والحنفية ال تصلى على وا 

  .وأطلنا الكالم في المسألة ،وهذه المسألة فرع مما سبق بحثه في فعل ذوات األسباب في أوقات النهي ،الفعل
طلعت الشمس  ،غابت الشمس وهي كاسفة ،طيب ((حتى تنكشف وادعوا هللا وصلاف مافإذا رأيتموه))

ال ما يصلون  ،والقمر خاسف ن غابت الشمس كاسفة " :غيرهو نص عندهم في الزاد  ؟عند أهل العلم يصلون وا  وا 
بالشمس  االنتفاعوقت  ،بهما االنتفاعويعللون هذا بذهاب وقت  ،لم يصلوا "أو طلعت والقمر خاسف لم يصلوا

 باالنكشاف ؟لكن متى نعلم الغاية التي تنتهي بها الصالة ،بطلوع الشمس القمرب االنتفاءووقت  ،بغيابها انتهى
  .على كل حال كالمهم له وجه ،ومثلها القمر ؟نها انكشفت أو ما انكشفتأ ي ر ا دام غابت الشمس متى ندوم

 :نقول ،ر لحظةبعض الناس ما يبلغه الخبر إال في أخو فة إلى أن غابت غابت الشمس استمرت كاس
 .ينتهي بها وقت الصالة مجهولةالغاية التي  ؟تنكشفألنه ما يدري متى  ،مثل هذا ال يصلي

أو صلى وانتهى من الصالة قبل  ،وهو في الصالة انكشفتطيب  ((تنكشف حتى ادعوا هللا وصلواف))
نما يلزم الذكر ،أن تنكشف نعم أما إذا صلى وسلم من الصالة قبل أن تنكشف ال يعيد الصالة ويكثر من  ،وا 

 هاوهو في صالته يتم انكشفتوأما إذا  ،تنكشف يستمر حتى ،بالدعاء -جل وعال-هللا إلى  ويلجأ ،االستغفار
وال يطيل قيامها وال  هاصالة ال يطيل، يصلي الصالة على أي وجه بعض الناس يؤدي هذه ،خفيفة هايتم ،خفيفة

ذا صلى عاد إلى لهو  ،ركوعها وال سجودها من غير حضور قلب  هذا بال شك أفضل من الذي لم يصل ،هوا 
  .هذا األمر بانكشاف -عالجل و -صالة الرغبة إلى هللا لهذه الكن ينبغي أن سبب المشروعية ل ،بالكلية

 :هناك قال في رواية المغيرة" ((ادعوا))فصلوا و : -رضي هللا عنه-وللبخاري من حديث أبي بكرة "
عاء ما ليشمل الد ؛قبل الصالة وبعدها ليكون الدعاء ((فصلوا وادعوا)): وهنا ((دعوا وصلوااا فميتموهأفإذا ر ))

 .نعم ،االنكشافبعدها إذا سلم من الصالة قبل  ىويدع ،النكشافابقبل الصالة  فيدعى ،قبل الصالة وما بعدها
 ،جهر في صالة الكسوف بقراءته -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -ارضي هللا عنه-وعن عائشة "

 اً فبعث منادي: "له وفي رواية ،وهذا لفظ مسلم ،" متفق عليهاتوأربع سجد ،فصلى أربع ركعات في ركعتين
  "ةالصالة جامع :ينادي

جهر  "الكسوف جهر في صالة -عليه الصالة والسالم-أن النبي  -ارضي هللا عنه-عائشة "حديث 
وقد قال بهذا جمع من  ،تهءالكسوف بقرا ، جهر في صالةالكسوف نص في أن صالة الكسوف جهرية في صالة

 -يه الصالة والسالمعل-ألن النبي  ؛في الليل أو في النهار تكان ءسوا ،أن صالة الكسوف جهريةالعلم أهل 
فإذا جهر في كسوف الشمس فمن باب  ،الكسوف والذي حصل في وقته كسوف الشمس بالنهار جهر في صالة

ابن عباس لحديث  ؛رار مطلقا  من يرى اإلس ومنهم ،والحديث صريح في هذا ،أولى أن يجهر في خسوف القمر
 "نحو من قراءة سورة البقرة طويال   ا  فقام قيام" :الذي يأتي بعد هذا -صلى هللا عليه وسلم-النبي  أنه صلى مع

قرأ فيها سورة  طويال   ا  فقام قيام :قال ا ،بن عباس نحو اما قال  -عليه الصالة والسالم-ألنه لو جهر بها النبي 
ني فهذا القول الثا ،ورةإنما لطول القيام قدره بس ،لم يسمعدليل على أنه  ،من كذا ا  فمادام قدر القراءة نحو  ،كذا

 -عليه الصالة والسالم-ويجيب عنه أصاب القول األول ومعهم التصريح بأنه جهر فيها  ،اإلسرار مطلقا  وهو 



منهم من  ،فلم يسمع جهره بالقراءة ،-عليه الصالة والسالم-بن عباس كان بعيدا  عن النبي ابأنه يحتمل أن 
الجهر جائز لحديث  :عمل بالحديثين يقول ،مخير بين الجهر واإلسرار ،إنه مخير بين الجهر واإلسرار :يقول

-ويكون النبي  ،لكن مثل هذا التخير إنما يكون لو تعددت القصة ،بن عباساواإلسرار جائز لحديث  ،عائشة
 ،فهو إما أن يكون قد جهر ،لكن القصة واحدة يكون مخير ،سر بهاومرة أ ،جهر بهامرة  -عليه الصالة والسالم
 هذا. سر والمشروع، أو يكون أ-ليه الصالة والسالمع-والمشروع موافقة فعله 
الكسوف الليلية والنهارية كسوف الشمس وكسوف القمر يعامل  أن كل صالة من صالتي :القول الثالث

إذا كسفت الشمس بالنهار  ،ض النهارية فيسر بهائفكسوف الشمس يعامل معاملة الفر  ،معاملة الصالة المفروضة
ذا خسف القمر بالليل صارت صالة الكسوف  ،صالة الظهر والعصرتكون صالة الكسوف سرية ك صالة مثل وا 
من  ا  نحو  ابن عباس قرأ ،لون بحديث ابن عباسوهؤالء يستد ،كالمغرب والعشاء ،الليل جهرية كالمغرب والعشاء

حصل في أما بالنسبة لخسوف القمر فلكونه لم ي ،هذا بالنسبة لكسوف الشمس ،هو دليل اإلسرار ،سورة البقرة
لكن الجهر مطلقا  هو الذي صرح به في  ،يقاس على صالة الليل فيجهر به -صلى هللا عليه وسلم-عهده 

ن كان ص ،فهو خبر صحيح صريح ،األحاديث الصحيحة بل هو محتمل  ،إال أنه ليس بصريح ا  يححوما عداه وا 
 .بن عباساكحديث 
تفصيله في الحديث اآلحق واألحاديث  هذا سيأتي "وأربع سجدات ،فصلى أربع ركعات في ركعتين"
 األخرى. 
هذا الصالُة جامعٌة  ؟جامعة   أو الصالة   "جامعة   الصالةُ  :ينادي اً فبعث منادي -مسلمل- وفي رواية له"

أو يكون منصوب بفعل  ،نعم منصوب على اإلغراء ؟يش، أما بنصب األول فيكون إالجزأينرفع ب ،وخبر أمبتد
صالة ل اءوفيه دليل على أن الند ،ها جامعةكون الصالة حال أحضورا ،حال :امعةوج ،حضوراأمحذوف تقديره 

ال ثالثة :لاكم يق ،الكسوف بهذه الصيغة مشروع ال مرتين وا  ال كم ؟الصالة جامعة مرة وا    ؟وا 
  .: ثالثطالب
  ؟ها ؟دليل هنعم في
 ....:...طالب
، فإذا كان الناس نيام احتاج أن يكرر ؟جةأو بقدر ما يسمع الناس بقدر الحا ؟الصالة جامعة :لكم تقا

ذا كانوا متيقظين ما احتاج إ   .نعم ،لى التكراروا 
صلى هللا عليه -انخسفت الشمس على عهد النبي " :قال -مارضي هللا عنه-وعن ابن عباس "

 طويالً  اً قيام ثم رفع فقام ،طويالً  اً ثم ركع ركوع ،قراءة سورة البقرةمن  اً نحو  طويالً  اً فصلى فقام قيام -وسلم
وهو دون  طويالً  اً ثم قام قيام ،ثم سجد ،وهو دون الركوع األول طويالً  اً ثم ركع ركوع ،وهو دون القيام األول

 ،وهو دون القيام األول ،طويالً  اً ثم رفع فقام قيام ،وهو دون الركوع األول طويالً  اً ثم ركع ركوع ،القيام األول
متفق  "فخطب الناس ،وقد تجلت الشمس ،ثم سجد ثم انصرف ،وع األولوهو دون الرك طويالً  اً ثم ركع ركوع

 .واللفظ للبخاري  ،عليه
 .ذلكوعن علي مثل  "صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات" :وفي رواية لمسلم



 :ود عن أبي بن كعب" وألبي داصلى ست ركعات بأربع سجدات" :-مارضي هللا عنه-له عن جابر و 
  ."ذلكوفعل في الثانية مثل  ،مس ركعات وسجد سجدتينصلى فركع خ"

مذهب الحنفية أن صالة الكسوف ركعتان ال صفة لهما  :أوال   ،هذا الحديث فيه صفة صالة الكسوف
أن الشمس والقمر )): ويذكرون في هذا حديث ،يصلي ركعتين كما يصلي الصبح ،ال صفة لهما زائدة ،زائدة

ا من موهصليت كأقرب صالة ((ا من المكتوبةموهكأقرب صالة صليت واا فصلهممو تفإذا رأي ،آيتان من آيات هللا
بركعتين  فيكون صلى الكسوف ،هي صالة الصبح -عليه الصالة والسالم-نبي لبالنسبة لوأقرب صالة  ،المكتوبة

 .هذا الحديث في ثبوته نظر، صالة النافلةكال صفة لهما زائدة كصالة الصبح و 
كيف تترك مثل هذه النصوص الصريحة الصحيحة المفسرة المفصلة لخبر مجمل ال أنه  :األمر الثاني

  .فقول الحنيفة مرجوح ؟يرقى لمعارضتها
صلى هللا -انخسفت الشمس في عهد رسول هللا " :قال -مارضي هللا عنه-وعن ابن عباس " ل:يقو 
وعرفنا أنه استدل  "من سورة البقرة اً نحو  طويالً  اً فقام قيام -صلى هللا عليه وسلم-فصلى رسول  -عليه وسلم

يحتمل  :والذين يقولون بالجهر قالوا "من قراءة سورة البقرة اً نحو "يرى أن صالة الكسوف سرية من  "اً نحو " :بقوله
ثم رفع من  ،طويالً  اً ثم ركع ركوع"فلم يتبين قراءته  -عليه الصالة والسالم-بن عباس كان بعيد من النبي اأن 

دون القيام "من سورة البقرة  ا  أو نحو  ،الذي قرأ فيه سورة البقرة "وهو دون القيام األول طويالً  اً قيام ركوعه فقام
في صفة السجود أنه  وجاء "ثم سجد"القيام األول  الذي تال "دون الركوع األول وهو ََ طويالً  اً األول ثم ركع ركوع

وهو دون  طويالً  اً ثم قام قيام ،سجود األولدون ال ثم سجد سجودًا طويالً "جلس بين السجدتين  ثم ،طويل جدا  
ثم ركع  ،دون القيام األول وهو طويالً  اً قام قيام" في الركعة الثانية الركوع األول من الركعة الثانية "القيام األول
 طويالً  اً ثم ركع ركوع ،وهو دون القيام األول طويالً  اً ثم قام قيام ،دون الركوع األولوهو  طويالً  اً بعده ركوع

 ا  من قراءةنحو  طويال   ا  فقام قيام" :وفي الحديث ،عندنا األول "ثم رفع رأسه ثم سجد ،ون الركوع األولوهو د
األولية المطلقة  " والمراد باألول هناوهو دون القيام األول طويال   ا  ثم قام قيام ،طويال   ا  ثم ركع ركوع ،ورة البقرةس

الذي تقدمه ولم المطلقة هذا الموضع األولية ي " فن قراءة سورة البقرةم ا  : "نحو ابن عباس بقوله االذي أشار إليه
األول  ،وهو دون القيام األول طويال   ا  ثم قام قيام ،دون الركوع األول مثلههو و  طويال   ا  ثم ركع ركوع ،يتقدمه غيره

ال أولية  ،نسبة لهأول بالأو األولية النسبية الذي هو  المطلقةمرة ثانية هل يراد به األولية  ذكرالذي  نسبي وا 
 بين الثاني والثالث والرابع.  ؟نعم ؟ويش يترتب على ذاك ؟طيب ويش يترتب على هذا ؟مطلقة

القيام الثاني دون  ذلكثم بعد  ،فيه نحو سورة البقرة الذي قرأ ،مطلقة يتميز األول فقطال األولية :إذا قلنا
الثالثة كلها دون األول الذي فتكون  ،القيام الرابع دون القيام األول ،األولن القيام و القيام الثالث د ،القيام األول

ذا أن  ،بأن األولية مطلقة :المتميز هو األول إذا قلنا ،ويكون طولها واحد الثالثة ،فيه نحو سورة البقرة قرأ وا 
ذا ،عات أول بالنسبة لما يليهو كر فكل واحد من هذه القيامات وهذه ال أولية نسبية األولية دون ف : أولية نسبيةقلنا وا 

فيكون أطولها األول ثم الثاني دونه ثم الثالث دون الثاني ثم الرابع دون الثالث  ،القيام األول يعني الذي قبله
 .السجودوقل مثل هذا في الركوع و  ،وهكذا



قيام  كل ،وأربع سجدات ،كوعر وأربعة من الا ابن عباس فيها أربعة من القيام، اآلن هذه الصفة التي شره
في  ظافالمراد باألول في جميع األلما ف ،ألولالسجود االركوع األول و وكل سجود دون القيام األول و وكل ركوع 

ورة من سنحوا   هل المراد به أولية مطلقة بمعنى أنه يتميز القيام األول الذي قرأ فيه ؟ما المراد باألول ؟الحديث
ذا قلنا ،ا متساوية وهذا احتمالالبقرة ويستوي الثالثة بكونه دون األول لكنه ن األولية أولية نسبية بمعنى أن : إوا 

 ،من الثالث أطولوالثاني  ،فألول أطول من الثاني ،كل قيام وكل ركوع وكل سجود أول بالنسبة للذي يليه
ال أطولوالثالث  أولية بأن األولية  :إذا قلنا احتمالاللفظ  ،واللفظ محتمل ؟هراهو بظ ما من الرابع ظاهر وا 

وقرأ في  ،ميزتتلل من سورة البقرة ا  نحو  أنه قرأ في األولى :ن المتميز بالطول هو القيام األول قلنا: إمطلقة وقلنا
يتميز عنها األول  ،الثالث متقاربة ،في الرابعة األعراف متقاربة ، وقرأوقرأ في الثالثة النساء ،الثانية آل عمران

  .فقط
وال  ، وفي الثانية نحو من آل عمران،من البقرة ا  في األولى نحو  قرأ :يبة نقولن األولية نس: إلكن إذا قلنا
نما نقول ،قبله نعم يألنه ما يكون دون القيام األول الذ ؛النساء ونقول في الثالثة نح  ؛مثال   من المائدة ا  : نحو وا 

ن كانت أقل بيسير يعني ربع جزء  ،وهي أقل من المائدة ،نس مثال  يو  ، وفي الرابعة قرأألنها أقل من آل عمران وا 
أنه يطول  ،-عليه الصالة والسالم-وهذا هو المعروف في صالته  ،وهذا على القول بأن األولية أولية نسيبة

فالمرجح هو  ،التعب إليهم بدة بهمة ونشاط وعزيمة ثم يألن الناس يدخلون الصال ؛وهكذا ةاألولى ثم الثاني
  .الثاني تمالاالحجح هو المر  ،الثاني االحتمال

في القيام األول والثاني والثالث وفي الرابع رأي الشمس ما تجلت فأراد أن يمد في  طيب صلى وقرأ
لكن إذا  ،أطول من الثالث خالف السنة ، إذا زاد وجعل الرابعيخالف هذه السنة ،يخالف هذه السنة ،يزيد ،القراءة

خالفت  :فنقولأن يحصل االنكشاف ونمد الرابع إلى  ،يأريد أن أستمر في الصالة حتى تنجل ان: أاجتهد وقال
 .السنة

 :وفي رواية ((إن الشمس والقمر)) :فخطب الناس قائال   "ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس"
 "خطب الناسف" :في قوله ،إلى أخره ..((إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا)) :وقال "حمد هللا وأثنى عليه"
خطبة  من أهل العلم من يرى أنه ال ،الشافعية وبهذا قال الخطبة ان صالة الكسوف تشرع لهيدل على أ ما

نما هذه موعظة وليست بخطبة ،خطبة لصالة الكسوف أهل العلم من يرى أنه ال ، منلصالة الكسوف ، لها وا 
ما هي كلمة توجيهية إن ،ويأتي بأركان الخطبة وشروطها ،عليه ، ويثنيويحمد هللا ،المنبر مراسم الخطبة يرقى

 ،بعينه تكلم بعد الصالة ءفإذا كان الناس بحاجة إلى التنبيه على شي ،لتنبيه على خطأ وقعوا فيهلبعد الصالة 
  .فإذا لم يكونوا بحاجة فليس هناك خطبة ،ووعظ الناس وأرشدهم

التوجيه خطبة ، فهم أن هذا الراوي اللهم إال أن يكون هذا من فهم  ،صريح "فخطب الناس" :لكن قوله
إلى الصالة نساء  يعني لو قدر أنه رأى وهو في طريقه ،ره أن يفهم أن هذا تنبيه على خطأ وقعوا فيهيغول

 ،نعم ،وحذر منه ،د فيه من نصوصر وما و  ،ثم ذكر التبرج ونهى عنه ،ثم صلى صالة الكسوف ،متبرجات مثال  
أكثر أهل  .... ،غير التبرج مسائل أخرى ، أو ءشيم عن لكما ت ئا  شي لم ير لكن لو ؟ن هذه خطبة: إهل نقول

  .وليست هناك خطبة كخطبة العيد ونحوها ،ذلكالعلم أنها للحاجة الداعية إلى 



صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع : "وفي رواية لمسلم ،واللفظ للبخاري  ،متفق عليه"
ألن عندك  "بع سجداتر وأ ت في ركعتين: "صلى أربع ركعابن عباس والحديث الذي قبلهاحديث  "سجدات

هل هناك فرق بين  ،صالة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعاننعم  ،نعم ركعات وركوعات ،كوعاتركعات ور 
لو تعدد الركوع تصير ركعة واحدة كما في صالة و الركعة بجميع ما تشمله من ركوع وسجود  ؟الركوع والركعة

 يمكن تصلي ؟صلي ركعة واحدة بسالمينأهل لي أن  :يقوللناس بعض ا ،ألنه من باب التوضيح ؛الكسوف
ال ما يمكن ركعةالوتر  األفضل أقل الوتر أدنى الكمال نعم ثالث ركعات  :هم ؟ يقولون واحدة بسالمين يمكن وا 

ركعة واحدة  أن أصلي أنا أريد :لكن لو قال ،ثم يسلم ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ، يصليبسالمين متصور
ال انعم  ؟يعني يبي يسلم إذا رفع من الركوع ثم يسلم إذا تشهد ،ينبسالم  ،سالمين يعني بتسليمتينلمقصود بوا 
السالم عليكم ورحمة هللا هذا  ،السالم عليكم ورحمة هللا هذا السالم ،نعم التعبير صحيح بسالمين ؟كيف نعم؟

صالة الكسوف  :ما عندنا لو قيل مثال   وهو نظير يهامإفي األصل لكن مثل هذا التعبير يوقع في سالم، هذا 
 ؟بع مرات ويش صارر ركع أ -عليه الصالة والسالم-كعات ألن النبي ر صالة الكسوف أربع  ،أربع ركعات

ال  ،وينتهي اإلشكال انركوع : صالة الكسوف ركعتان في كل ركعةتوضيح والبيان يقالللكن ل ؛صحيح هكالم وا 
 ،ركعة :الركوع األول ركعة مرة واحدة من الركوع يقال له ،فيها أربع مرات باعتبار أنه ركعركعات أربع  :لو قال

  .فهي أربع ركعات وهي في الحقيقة ركعتان في كل ركعة ركوعان
وفي  ،ركوعين حديث عائشة وحديث ابن عباس في الصحيحين نعم المتفق عليه أنه ركع في كل ركعة

وأربع  ،أربعة ركوعات في ركعة ،ثمان "في أربع سجدات صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات" :رواية لمسلم
  .ركوعات في الركعة الثانية

في  وأربع ،أربع ركوعات في األولى ،في مسلم وهو أيضا   "ذلكمثل  -رضي هللا عنه-وعن علي "
 فعندنا الذي في "صلى ست ركعات بأربع سجدات :-رضي هللا عنه-عن جابر  -أي لمسلم- وله"الركعة الثانية 

وثمان  ،ست ركوعات" :وفي مسلم ،هذا المتفق عليه ،الصحيح المتفق عليه ركعتان في كل ركعة ركوعان
 .هذا في مسلم" ركوعات
 "ذلكمثل  ، وفعل في الثانيةفركع خمس ركعات وسجد سجدتين" :بي بن كعب قالوألبي داود عن أ"

 ،سيكون المجموع ثمان ةعوفي الثانية أرب ،ةفي الركعة األولى أربع ،يعني إذا صلى ثمان ركوعات في كل ركعة
خمس في الركعة  ،وهنا عشر ركوعات ،ركوعات في الركعة الثانية يصير صلى ست ركوعات إذا صلى ثالث

 كلها مرفوعة.  ،-عليه الصالة والسالم-وكلها مرفوعة إلى النبي  ،األولى وخمس في الركعة الثانية
في سنن أبي  ومن اليسير جدا  أن يحكم على ما ،العشر ،نكرود فهو خبر مجاء في سنن أبي دا أما ما

 ،هان ضعيفابن م ، في إسناده أبو جعفر الرازي عيسىمع ضعفه ،في الصحيحين ود بالشذوذ لمخالفته مادا
وهو  ،ضعيف راو   ،والحديث من طريق رجل ضعيف ،ألن فيه الضعيف ؛ودسهل أن نتطاول على سنن أبي دا

تجوز جميع  ؟تجوز جميع الصور :هل نقول ؟لكن ماذا نقول عما في صحيح مسلم ،نمخالف لما في الصحيحي
 ؟تعددت القصة كما قال بعضهم :أو نقول ؟-عليه الصالة والسالم-وهي حكاية حال وقعت من النبي  ؟الصور
ه الصالة علي-أنها ما حصلت إال مرة واحدة من النبي  ،أهل السير يقررون أنها لم تتعدد ؟تعددت القصة :نقول



براهيم ما مات إال مرة واحدة ،ما حصلت إال مرة واحدة هاوأن ،ذلكوشيخ اإلسالم يقرر  ،-والسالم  ألن كلها ؛وا 
راوية لالجزم هو أنه يحكم ل :المسلك األول، في مثل هذا مسلكان مأهل العلم له ،إبراهيمانكسفت لما مات 

ولذا حكموا على راوية  ،وعلى هذا يكون ما عدها شاذ ،هنا المتفق عليها بأنها هي المحفوظة يهو  ،الراجحة
من يحرص على صيانة  وهذا يسلكه ،ألهل العلم :لثانياوالمسلك  ،في الصحيحين مسلم بأنها شاذة لمخالفتها ما

واألمة  ،الضعيف ، والشاذ من قبيلمن يحرص على صيانة الصحيحين من أن يوجد فيهما الشاذ ،الصحيحين
ألنه  ؛يوهم أهل المغازي والسير وأن القصة حصلت أكثر من مرة ،حكم بتعدد القصةيفتلقت الكتابين بالقبول، 

من  ،أهل المغازي والسير أهون من التطاول على صحيح مسلم مثال   ةفتخطئ ،ذلكيدل على  رد في الصحيح ماو 
ال مانع أن يثبت الخبر إلى الصحابي  :ولويق ،ومن أهل العلم من يجزم ،يريد صيانة الصحيح يسلك هذا المسلك

أن  ، وال يمنعشرطه عن خرج ال يكون  على الطريقة وعلى الشرط الذي اشترطه صاحب الكتاب وحينئذ  
خطب ميمونة  -عليه الصالة والسالم-أن النبي " :بن عباس في الصحيحايعني مثل حديث  ،الصحابي أخطأ

ومن حديث أبي بكرة  ،من حديث ميمونة نفسها من حديثها ا  وفيه أيض ،خطب ميمونة وهو محرم "وهو محرم
لكن يبقى أن  ،على شرط الصحيح أشكالفي  ما ،فالسند إلى ابن عباس صحيح ،السفير بينهما أنه كان حالل

بأنه غير  فيحكم على ما في الصحيح ،فيقال مثل هذا ،ومن يسلم من الخطأ والوهم ومن يعرو ،ابن عباس وهم
ألنه في كتاب تلقته األمة  ؛في الصحيح ويصحح والقول الثاني أنه يعتمد ما ،هو أرجح منهما ه محفوظ لمخالفت

ألن في  ؟ويش المانع او ئأخط ميحكم على أهل المغازي والسير أنه ،في خالفه بالوهم ويحكم على ما ،بالقبول
وبعض الناس  ،القصةتعدد الصور يدل على تعدد  ،يعني تعدد الصور ،الصحيح ما يدل على تعدد القصة

 ،أصل القصة الرواة ال في اختالففيه من  االختالفولو كان  ،بتعدد القصة لتعدد السياق :يتوسع فيقول
القصة تعددت، ومنهم من يتوسط  :ى اختالف الرواة قالولو كان مرده إل روايتينبعضهم إذا وجد اختالف بين 

، ومنهم من جذريا  بحيث ال يمكن التوفيق بينها وبين غيرها ا  فال يحكم بتعدد القصة إال إذا تغيرت القصة تغير 
ال أمر وعلى كل حال صيانة الصحيح  ،محفوظ له بأنه لشذوذ على المرجوح والراجح يحكمعلى الحكم با يجرؤ
ويسهل عليهم دونه، يتطاولون على ما سوف ال شك أنهم ففي الصحيح على ما الناس  ألنه إذا تطاول ؛بد منه

  .نسف السنة
نعم قد يكون من  ،فيهما صحيح وأن ما ،ين اتفق األمة على تلقيهما بالقبولحيبقى أن الصحيلكن 
إن شاء -يعني ما يضر  ،وكونه يوجد الراجح والمرجوح أمر سهل ،منه أرجحهو معارض بما هو  الصحيح ما
 .-هللا تعالى

والصورة الثانية  ،ي المتفق عليهاوه ،بن عباساوجمهور أهل العلم أخذوا بالصورة األولى التي ذكرها 
كبار األئمة  :قال -رحمه هللا-بن القيم ا ،بة أخذ بنوع من أنواعهااح، وكل واحد من الصأخذ بها بعض أهل العلم

وهذه قاعدة في كل ما اختلف فيه  :يقول ،ويرونه غلط ،ال يصححون التعدد كاإلمام أحمد والبخاري والشافعي
من سياق إلى  االختالف ث المعنى ال يمكن التوفيق بين هذامن حي ..،وفيق بينبحيث ال يمكن الت ،السياق
أما  ،تجويزهم الرواية بالمعنىفي اللفظ أمره سهل ل االختالفأما  ،في المعنى ال في اللفظ االختالفيكون  ،أخر

 .نعم ،أو يقال بتعدد القصة ،بد من الترجيح فيه في المعنى هذا هو الذي ال االختالف



 -صلى هللا عليه وسلم-النبي  جثاما هبت ريح قط إال " :قال -مارضي هللا عنه-ن ابن عباس وع"
  "رواه الشافعي والطبراني ((اللهم اجعلها رحمة وال تجعلها عذاباً )) :وقال ،على ركبتيه

وهو إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف  ،ألن الشافعي يرويه من طريق من ال يتهم ؛هذا الحديث ضعيف
 ،وهو متروك ،ويرويه الطبراني من طريق حسين بن قيس الملقب بحنش ،عامة أهل العلم على تضعيفه ،ا  جد

-النبي  جثاما هبت الريح قط إال " :قال -مارضي هللا عنه-بن عباس ا "عنوعلى كل حال الحديث ضعيف 
 ،فيه من ضعف وعرفنا ما "((اللهم اجعلها رحمة وال تجعلها عذاباً )) :وقال "على ركبتيه -صلى هللا عليه وسلم

 فيه من ضعف. وعرفنا ما
فإذا هبت الريح على اإلنسان أن  ،الريح مخيفة ،ح مخيفةوالريا ،ال شك أن عاد أهلكت بالدبور بالريح

وهو  ،ويخرج ويدخل يخشى أن تكون عذاب ،يتغير لونه ،يهتم -عليه الصالة والسالم-كما كان النبي  ،ايهتم له
وأمته محمية حال وجوده من العذاب  ،ذلكالذي قدم من العمل ما يحميه من  -صالة والسالمعليه ال-الرسول 

َبُهْم َوَأنَت ِفيِهْم{ لذي يأمن األمة بعد هذا البعد الشديد عن دين هللا ا لكن ما [( سورة األنفال33)] }َوَما َكاَن ّللاهُ ِلُيَعذِه
 ،حالنا تختلف كثيرا  عن حال السلف ،ل من أهل الفضلضعف العم وكثرة الخبث بين أفرادها مع ؟-جل وعال-

ُقُلوُبُهْم َوِجَلة { حسن العمل ئفون وجلون معحال السلف خا وحالنا  [( سورة المؤمنون 06)] }َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوا وَّ
الخوف  كما أن ،شك أن الرجاء مطلوب وال ،والرجاء وتوسع في األمل ،ضعف في العمل ذلكعلى العكس من 

أما  ،ما يبعث على العمل ،والمقصود منهما ما يبعث على العمل ،الرجاء مطلوب والخوف مطلوب ،مطلوب
 أيضا  األمل الذي ال يبعث على العمل  ذلكوك ،الخوف المجرد المؤدي إلى القنوط من غير عمل هذا مذموم

 .مذموم
" اآليات هكذا صالة" :وقال ،سجدات أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع -رضي هللا عنه-وعنه "

 رواه البيهقي.
 ."دون أخره همثل -رضي هللا عنه-وذكر الشافعي عن على 

صلى في  "زلزلة ست ركعات وأربع سجداتفي صلى  -مارضي هللا عنه-ابن عباس "يعني  "وعنه"
  .إسناده ضعيف ،ضعيف ،وهو ضعيف "البيهقيرواه  "هكذا صالة اآليات :وقال"زلزلة 

والصالة  ،": "هكذا صالة اآلياتدون قوله "مثله دون أخره -رضي هللا عنه-ذكر الشافعي عن علي و "
نما ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا ،مرفوع ءلم يرد فيها شي ،مرفوع ءصالة اآليات لم يرد فيها شي ولذا  ،وا 

 :قولي منهم منو  ،ضررها عام التي كين وغيرها من األمورار كالزالزل مثال  والب لآلياتالخالف في الصالة 
ف للكسو  فالصالة ،لها ، فيصلىكسوف الشمس ألن ضررها المحسوس أعظم ضرر ؛من باب أولى الصالة فيها

من ومنهم  ،من األئمة وهذا مروي عن بعض الصحابة ومن بعدهم ،زالزل مثال  الهو أعلى منها ك على ماتنبيه 
 على هذا ال نصلي، و أنه صلى -عليه الصالة والسالم-عن النبي فال يصلي إال إذا ثبت  : الصالة توقيفيةيقول

  .إال في الكسوف يال نصل ،إال في الكسوف
بن عباس فصلى ابصرة في خبر ن الحارث أنه كان في زلزلة في الأخرج البيهقي من طريق عبد هللا ب

فهل يقتصر في هذا  ،م به حجةوليس في الباب ما تقو  توقيفية، ،على كل حال العبادات توقيفية ،صالة الزلزلة



إلى  ، يلجأبالدعاء والتضرع -جل وعال-إلى هللا  فيلجأ ،وأما في غيرها من أوقات الشدائد ،على صالة الكسوف
 .بالدعاء والتضرع -جل وعال-هللا 

 ....:...طالب
  .بعد وال خسوف القمر ،كسوف الشمس فقطإال مر ما  ،ما ذكر ،مر ما

 ....:...طالب
 ؟من أي نوع

 ....:...طالب
هلل وعن رسوله نكون دخلنا في حيز عن  ءيعني إذا شرعنا صالة ما ثبت شي ،توقيفيةهو العبادات ال 

 .ضعففيه ما روي عن الصحابة  ،بة فيه ضعفاح، وما روي عن الصالبدعة
  ؟ويش رأيكم يكتب أنه بدنا نرتاح قليالً  انبعض اإلخو 

  .إن ارتحنا ربع ساعة زدنا ربع ساعةيعني س إلى ست هو الدر  ؟كيف ؟نعم ؟تاح لنا ربع ساعةر ن
 ....:...طالب

ال عندنا صالة  وهللا ما أردي نشوف إن كان اإلخوان ثم بعد  ،وفيها طول أيضا   االستسقاءنشيطين وا 
  ؟ترتاحون  ؟ويش قال اإلخوان ؟ها ،لنقف على الجنائز -إن شاء هللا تعالى-غدا  اللباس  االستسقاء

  .يا شيخ ما تحبطالب: 
  .سم ،نكمل ،خالص نكمل ؟نعم ؟ونكمل إلى ست وننتهي ،ساعة زدنا ربع هو إذا ارتحنا ربع ساعة

 :صالة االستسقاء :باب"
متواضعًا متبذاًل  -صلى هللا عليه وسلم-خرج النبي  :قال -مارضي هللا عنه-بن عباس اعن 

ًَ مترساًل متضرعاً  ، رواه الخمسة "لم يخطب خطبتكم هذه ،فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ،متخشعًا
  "وابن حبان وصححه الترمذي وأبو عوانة

، والمراد باالستسقاء طلبلوالسين والتاء ل "صالة االستسقاء :باب" :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 -الجل وع-أن يخرجوا ليطلبوا من هللا سلمين وحصول القحط والجدب يشرع للم ،عند تأخر المطر طلب السقيا

 ؛فليحرص كل مسلم أن يكون مجاب الدعوة ؛لكن االستسقاء طلب ودعاء ،ذلكيشرع لهم  ،يسقيهم أن 
يبذلوا من أسباب  وال المعاصي والمنكرات وتكثر عندهم موانع قبول الدعاء يزاولون أما أن  ،بهم لينكشف ما
ن كان الرب  ،هذا األمل فيه ضعيف ئا  القبول شي لكن يبقى أنه  ،نياألجودوأجود  ،ينأكرم األكرم -جل وعال-وا 

بأس به  بسند ال ، ففي سنن ابن ماجهالدعاءقبول وكلفنا باجتناب الموانع التي تمنع من  ،أمرنا ببذل األسباب
المكيال والميزان إال أخذوا  ))لم ينقص قوم :قال -صلى هللا عليه وسلم-بن عمر أن رسول هللا احسن من حديث 

فهل  ((ولم يمنعوا زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السماء ،وجور السلطان عليهم ،المئونةوشدة  ،بالسنين
ومع األسف أن كثير  ((ولم يمنعوا زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السماء)) ؟استشعر التجار مثل هذا الخبر

يتسقون من أهل يتحاجون المطر س الذين ،ليس بحاجة إلى مطر ،من الناس يتصور أنه ليس بحاجة إلى مطر
 ،الجوفية أمر مخيف المياهوما يشاع ويذاع ويعلن من نقص في  ،هذا خلل ،هذا خطأ ،البوادي والمزارع وغيرهم



ال  فال بد من بذل األسباب الحسية والمعنوية  ذلكيذكرون في تقاريرهم أشياء مذهلة ومع  هملتدارك الوضع وا 
وعلى  ،إسراف شديد في الماء ،اإلسراف نوقد نهينا ع ،الماء ومع كثرة ما يسمع الناس تجد اإلسراف الشديد في

ويحفظوا  ،وال على من تحت أيديهم ،في جميع أمورهم بحيث ال يضيقون على نفوسهميقتصدوا   الناس جميعا  أن
لكن من نعم  ،متعوب عليه ؟أنه غير متعوب عليه اذهل يعني ه يعني الماء كونه بأرخص األثمان ،هذه الثروات

ولذا تجدون يعني أرخص ما  ،بالناس ا  أقل رفقء أشد كان ثمنه ما كانت الحاجة إلى الشيلأنه ك -جل وعال- هللا
ألقيام أو اعلى سبيل المثال وليست المسألة مقايسة بفتجد يباع من الكتب الضروريات ألهل العلم وطالب العلم 

لى رياض الصالحين أو إلى ة الناس إشوف حاجة عامثم  ،أرخص ما يباع المصحفالمصحف مقدرة باألثمان 
 ،ءوكل ما يحتاجه عموم الناس تجده أرخص شي ،بن كثير أو إلى صحيح البخاري من أرخص ما يباعاتفسير 

إلى األمور التي ال يحتاجها عامة الناس  لكن تعال ،من أرخص األمور الماء والملح والتمر أمور ضرورية
ثم انظر إلى ما في أسواق الناس  ،أغلى الكتب هذه ،الرحالت والذكريات أغلى الكتب كتب ،الكماليات ،الكماليات

ألن  ؛-جل وعال-وهذا من لطف هللا  ،تباع تجد الكماليات بأغلى األثمان والضروريات رخيصةمن السلع التي 
ماسة إلى بد أن نعلم أننا بحاجة  ال ،هذا استشعاربد من  فال ،الناس كلهم بخالف الكماليات هالضروريات يحتاج

{وأنه ال يمكن أن يعش أحد من دون الماء  ،الماء  .[( سورة األنبياء36)] }َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍه
يحرص  ،وصالح من تحت يده ،يسعى إلى صالحه وصالح نفسه ،وعلى كل إنسان أن يؤدي ما عليه

ولم يمنعوا ))ساهموا برفع الشدة بأداء الزكاة ا  أن يأيض ، التجار عليهموال بد من هذا ،في الماء االقتصادعلى 
ولو أديت الزكاة بدقة  ،وفيه أموال ،-وهلل الحمد-والبلد فيه خيرات  ((زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السماء

وهللا  ،المطلوب لو أديت الزكاة على الوجه يمكن أال يوجد فقير في البلد ،احتمال أال يوجد فقير في البلد
  .لمستعانا

هذا من  ((المئونة المكيال والميزان إال أخذوا بالسنين وشدةقوم لم ينقص ))على الناس أن ينصحوا  أيضا  
يعني تصور قبل  ))لم ينقص قوم المكيال والميزان(( هذا من الغش لهم ،ذا من الغش لهمه ؟النصح للمسلمين

فإذا وضع قطعة من اللحم  رجله لميزان بأصبعكفة اقبل عشرين سنة وجد جزار في حبل يربط به يمكن سنين 
ِفيَن{ ((لم ينقص قوم المكيال والميزان))نسأل هللا العافية  هذا على خطر عظيم ،جر الحبل فرجحت  }َوْيل  لِهْلُمَطفِه

 ذابتجاء في وصفه أنه لو سيرت فيه جبال الدنيا ل ،نسأل هللا العافية ،وادي في جهنم :ويل [( سورة المطففين1)]
ِفيَن{  ،كفةوهذا يربط كفة الميزان بحبل فإذا وضع قطعة جر الحبل فرجحت ال [( سورة المطففين1)] }َوْيل  لِهْلُمَطفِه

وهذا واقع هذا الرجل  ،يعيش فقير مثل هذا ،ويالحظ على مثل هذا أنه يعيش فقيرا   ،هللا السالمة والعافية لنسأ
من )): وفي رواية ((من غشانا فليس منا)) لة الغش مشكلة أيضا  مسأ ،نسأل هللا السالمة والعافية ،إلى أن مات

 ومن غش يشمل المسلمين وغير المسلمين.  ،المسلمينغش يعني  :من غشنا ((غش فليس منا
عند  ،العظيمةل و وعنده الدخ ،من الناس يعيش في ضيقكثير  ((المئونةإال أخذوا بالسنين وشدة ))
ما أديت العمل على  ،أنت طففت في وضيفتك ،نقصت ال مكيال وال ميزان أنا ما :يقول ،لكن نقص ،راتب كثير

كون الراتب إذا جاء  ،المئونةشدة  المئونةوهذا نوع من  ،فتبتلى بالديون  ،ما أعطيت العمل حقه ،الوجه المطلوب



قدم ما وأن ي ،على كل حال على كل إنسان إن يحاسب نفسه ،المئونةشدة  هذه ،ال يوم وال يومينو ال يستمر 
  .يكون فيه فرج له ولغيره

صلى هللا عليه -خرج النبي " :قال -مارضي هللا عنه-عن ابن عباس " :-رحمه هللا تعالى-يقول 
ال ثياب  البذلةالثياب ثياب  ا  بسال "متبذالً " -جل وعال-يعني مظهر الحاجة هلل  :متواضعا   "متواضعاً  -وسلم
 "متخشعاً "فالثياب الغالية والنفيسة ما تناسب في مثل هذا الوقت  ،الهيئة لثياب الزينة وثياب ا  يعني تارك ،الزينة

ن خص بعضهم الخشوع في الصوت ،والخشوع معروف يكون في البدن والطرف وفي الكالم  ،ومثله الخضوع وا 
ضوع بالقول يشمل الخ [( سورة األحزاب33)] }َفاَل َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل{ -جل وعال-لكن قوله  ،والخضوع في البدن

  .أثاره تظهر على األطراف والخشوع أيضا  كما يكون في القلب يكون أيضا   ،والفعل
 التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة :التضرع "ضرعاً مت"في مشيه غير مستعجل  يعني متأنيا   "مترسالً "

فعلى هذا أول ما يبدأ به  ،خرج فصلى ،االستسقاء صالة "فصلى ركعتين" التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة
كما  ،على صفة صالة العيد ،مقدما  الصالة على الخطبة "في العيد فصلى ركعتين كما يصلي"الصالة كالعيد 
فعلى هذا يشرع في صالة االستسقاء ما يشرع في صالة العيد من  ،كما يصلي في العيد ،يصلي في العيد

النفي للخطبة هل  ،لم يخطب خطبتكم هذه "لم يخطب خطبتكم هذه"وفي الثانية خمسا   ،التكبير في األولى سبعا  
  ؟نعم ؟هو متجه إلى أصل الخطبة أو إلى الخطبة المشابهة لخطبهم

 ....:...طالب
ففي  ،ويكون فيها الدعاء والتضرع ،ة المشابهة لخطبهم بدليل أنه يخطب في صالة الكسوفبطنعم للخ

ة يفوالحن ،تان كصالة العيدعوأنها رك ،تانعوأنها رك ،االستسقاءة مشروعية صال ،االستسقاءهذا مشروعية صالة 
نما هو التضرع والدعاء ،ال يصلى لالستسقاء :ال يرون الصالة أبو حنيفة قال وحمل ما ورد من لفظ الصالة  ،وا 

فهي الصالة  ،الدعاء األصلفي صالة ال ،واألصل في الصالة الدعاء ،في النصوص على الصالة اللغوية
ستسقى عند أحجار الزيت ا -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛وال صالة شرعية بركوع وسجود غوية عندهالل

ة على عدم الصالة يفهذا دليل الحن ،محل سوق  ،قريب من المسجد ،وأحجار الزيت موضع بالمدينة ،بالدعاء
يح بها في هذا الحديث وفي ألنه جاء التصر  ؛مشروعة االستسقاءبأن صالة  ون:والجمهور يقول ،لالستسقاء

بالصالة ثم  يستسقي ،-عليه الصالة والسالم-أما كونه استسقاء بالدعاء فهذا نوع من أنواع استسقائه  ،غيره
في خطبة مفردة من غير صالة على  يستسق، يفي خطية الجمعة يستسقي بالدعاء المجرد يستسقي الدعاء

واستسقى في بعض  ،الس في المسجد رفع يديه ثم دعاج وهو ، واستسقىالمنبر كما فعل في بعض أحواله
  .ته في كل مرةاستسقاءافي جميع  -عليه الصالة والسالم-غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء وأغيث 

صلى  ،صلى بهم ركعتين -عليه الصالة والسالم-ث عباد بن تميم عند البخاري أن النبي يجاء في حد
 :لكن حديث الباب فيه ،ركعتان ال صفة لهما زائدة االستسقاءإن صالة  :ستدل به من يقولابهم ركعتين ف

في  والزيادة على ما ،فهذه الزيادة مقبولة "كما يصلي في العيد" :وفيه زيادة زيادة في وصفهما "فصلى ركعتين"
قيد بما فاالستدالل بحديث عباد بن تميم بأن صالة الكسوف ال صفة لهما زائدة م ،النص األخر غير مخالفة

فال يعني أن صالة  ،استسقى عند أحجار الزيتون دون صالةلكونه ة يف" وأما قول الحنكما يصلي في العيد"عندنا 



ه دون صالة نوع استسقاؤ و  ،-عليه الصالة والسالم-بل هي مشروعة قد فعلها النبي  ،االستسقاء غير مشروعة
 نعم.  ،-عليه الصالة والسالم-ته من استسقاءا

قحوط  -صلى هللا عليه وسلم-شكا الناس إلى رسول هللا " :قالت -اعنه رضي هللا-شة وعن عائ"
حاجب الشمس  ج حين بدافخر  ،ووعد الناس يومًا يخرجون فيه ،صلىالمفي المطر فأمر بمنبر فوضع له 

وعدكم أن و  ،وقد أمركم هللا أن تدعوه ،إنكم شكوتم جدب دياركم)): وحمد هللا ثم قال ،فقعد على المنبر فكبر
  ...:ثم قال ((يستجيب لكم
 نعم؟

 .سم يا شيخ
 ؟شكوتم مإنك
 .((وقد أمركم هللا أن تدعوه ،إنكم شكوتم جدب دياركم))

 ؟ما عندك غير هذا
 .سم يا شيخ

 ؟ر المطرئخااستو 
 شيخ. ما في يا

  ؟ما فيه ((زمانه عنكمطر عن إبان الم خارئواست ،إنكم شكوتم جدب دياركم))
 شيخ. ما في يا
ال..؟ نعم؟  عندكم هللا  أمركمفقد ، عنكمنزوله عن إبان المطر  خارئواست ،إنكم شكوتم جدب دياركم))وا 

يعني  ((مالك يوم الدين ،الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين)) :ثم قال ((ووعدكم أن يستجيب لكم ،أن تدعوه
 ؟ما هو موجود عندكم في النسخ كلها

 ......طالب:
 ؟أي طبعة
 ......طالب:

 ؟السبل ؟معكالشرح الشرح نعم  ؟أحد معه الشرح ؟موجودة ؟ويش هو ،ي معيللطبعة الجامعة هي ا
 ((مركم هللا أن تدعوهفقد أ ،إنكم شكوتم جدب دياركم)) :قالثم  ،فكبر وحمد هللا" :شوف اآلن في الشرح ،هاته

  .نعم ،موجود في الشرح ،موجود حتى في الشرح ،عندي في الشرححتى أنا 
  ((المطر عن إبانه واستخار ،إنكم شكوتم جدب دياركم)) :ثم قال

 بين قوسين. ضعه ((أمركم هللا أن تدعوه وقد ،عن إبان زمانه عنكم))
الحمد هلل رب ))ثم قال:  ((ووعدكم أن يستجيب لكم ،وقد أمركم هللا أن تدعوه ،زمانه عنكم عن إبان))
أنت  ،إال أنت للهم أنت هللا ال إله، اال إله إال هللا يفعل ما يريد ،الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين ،العالمين

  ...ثم ((غًا إلى حيننا الغيث وجعل ما أنزلت قوة وبالأنزل علي ،الغني ونحن الفقراء
  .((وجعل ما أنزلت علينا قوة)) ؟في علينا ما



 .((جعل ما أنزلت قوةاو ))
 ؟في علينا ما
 .في علينا يا شيخ ما

 طيب.
ثم حول إلى  ،إبطيهبياض  يلم يزل حتى رئثم رفع يديه ف ((غًا إلى حينجعل ما أنزلت قوة وبالاو ))

فرعدت  ةفأنشأ هللا سحاب ،وصلى ركعتين لثم أقبل على الناس ونز ،وهو رافع يديه، وقلب رداءه، الناس ظهره
سناده جيد ،غريب" :وقال ،ودواه أبو دار وبرقت ثم أمطرت"    "وا 

م صلى ث ،فتوجه إلى القبلة يدعو" :، وفيههللا بن زيد من حديث عبدالصحيح  يوقصة التحويل ف
 . "ركعتين جهر فيهما بالقراءة

  ."ه ليتحول القحطءوحول ردا" :قطني من مرسل أبي جعفر الباقرلدار ول
-الناس إلى رسول هللا  شكا" :لتاق -ا تعالى عنهرضي هللا-وعن عائشة " :-رحمه هللا تعالى-يقول 

عليه -النبي  فأمر"شديدة والماسة إلى نزول المطر جتهم اليعني أبدوا حا "قحوط المطر -هللا عليه وسلم صلى
نعم يضرب اإلمام موعد محدد  "يخرجون فيهيومًا ووعد الناس  ،في المصلىله  بمنبر فوضع -الصالة والسالم

وعلى هذا صالة  ،ن قبل اإلماممحدد ماليوم هذا الفي  اس فيخرجون لطلب السقيالنيحدده ل ،لالستسقاء
لكن الصالة  ،نفسه بما شاء وال أحد يمنع من هذال أما بالدعاء كل إنسان يدعو ،االستسقاء بالصالة ال بالدعاء

النبي  ؟أو هل لطائفة من الناس أن يرتبوا أنفسهم فيستسقون  ؟ان يصلي متى شاء لالستسقاء ويدعوهل لكل إنس
وعد الناس  ،فرتب لهم هذا الموعد ،وعدهم يوما  يخرجون فيه ،يوما  يخرجون فيه وعدهم ،-عليه الصالة والسالم-

حين  -صلى هللا عليه وسلم-فخرج رسول هللا  :قالت عائشة"الترتيب يكون من قبل اإلمام فيوما  يخرجون فيه 
شمس هل بزوغ ال كونه خرج إليها مع ؟لكن هل يعني هذا أنه صلى قبل ارتفاعها ،خرج "الشمسبدأ حاجب 

صلى هللا عليه -رسول هللا  على المنبر فكبر دقعف" يلزم منه هذا ال ،ال ؟ها قبل خروج وقت النهييعني أنه صال
خار المطر ، واستئشكوتم جدب دياركم)) ،((إنكم شكوتم جدب دياركم)) :ثم قال -وجل عز-وحمد هللا  -وسلم

وقد أمركم هللا أن )) ،والشدة والجدب والقحطبحيث أصابكم الضر  ،يعني عن وقت نزوله ((عن إبان زمانه
( 06)] }َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم{ ((الحمد هلل رب العالمين)) :ثم قال ((ووعدكم أن يستجيب لكم ،تدعوه

َذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِهي َفِإنِهي َقِريب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ  :وقال أيضا   [سورة غافر  [( سورة البقرة180)] اِع ِإَذا َدَعاِن{}َواِ 
ال  ،وحذر من ارتكاب الموانع ،بفعل األسباب ذلكلكن أمر مع  ،باإلجابةووعد  ،بالدعاء -جل وعال-فأمر هللا  وا 

في  ،وجود بعض الموانعو  أو لتخلف كثير من األسباب األسباب النتفاء ؟ثم ماذا ،نرى الناس يدعون يدعون 
 ،مطعمه حرام ،عنده موانع ، يمد يده إلى السماء يارب يا رب،السفر أشعث أخبر الرجل الذي يطيل حديث

 أن من عليه ثوب من ثمنه درهم من حرام ال" :وجاء في الخبر ،نسأل هللا العافية ،ملبسه حرام ،مشربه حرام
 ما دام الثوب عليه.  "يستجاب له

 ،ه يكون من حالل ليستجاب لهذاؤ ، غأن يطيب مأكله ومشربه وملبسهوالمقصود أن على اإلنسان 
ن كان عنده بعض األسباب التي  ،يستجاب له فأنى ،وغذي بالحرام ،وملبسه حرام ،ومشربه حرام ،مطعمه حرام وا 



رفع  ،ويمد يديه أيضا   ،القلب انكسارأغبر أقرب إلى أشعث  ،السفر المسافر له دعوة ،تقتضي إجابة الدعاء
يا رب" هذه من  ،يا رب: "الذي جاء في القرآن مقرون بأغلب األدعية سماالويلح بهذا  ،اليدين من األسباب

أمر   [( سورة غافر06)] }اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم{واألمر بالدعاء  ،ما وجد المانع تخلف األثرلكن ل ،أسباب اإلجابة
ال صار عب بباجتناوأمر  ،بفعل أسبابه أكثر األدعية  ب يا رب،يار  ((يستجاب له فأنى)) ا  ولغو  ا  ثموانعه وا 

واستدل  ،رب خمس مرات أجيب لإلنساننها إذا كررت يا: إع من أهل العلمحتى قال جم (ربـ)ياالقرآنية تصدر ب
 }َفاْسَتَجاَب َلُهْم َربُُّهْم{وفي النهاية  ،خمس مرات ؟(ربنا)بما جاء في آخر سورة آل عمران كم فيها من  ذلكعلى 

 ،وهفقد أمركم هللا أن تدع)) :وهنا ،األثر لكن لما وجدت الموانع تخلف ،أسباب هذه [( سورة آل عمران191)]
هكذا في سنن أبي  ((لك يوم الدينم ،الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العلمين)) :ثم قال ((ووعدكم أن يستجيب لكم

اللهم أنت هللا ال إله إال  ،دويحكم ما يري ،يفعل ما يشاء)): وبعض الروايات ((ال إله إال هللا يفعل ما يريد))ود دا
ل ما عجاو  ((إلى حين ا  قوة لنا وبالغ وجعل ما أنزلت علينا ،أنزلنا علينا الغيث ،أنت الغني ونحن الفقراء ،أنت

أي إلى حين وفاتنا وانتقالنا  ((إلى حين ا  وبالغ))نستعمله في مرضاتك  ،أنزلت علينا قوة نتقوى به على طاعتك
مبالغة في  "بياض أبطيه ولم يزل يلح بالدعاء حتى بدا -عليه الصالة والسالم-يديه ثم رفع "من هذه الدار 

 زال ملح ما ،ه رافع يديهاستقبل القبلة وقلب رداء ،ثم حول إلى الناس ظهره ،-عليه الصالة والسالم-رفع اليدين 
ثم أقبل على "بعد الخطبة هذا فيه أن الصالة بعد الخطبة  "ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين" ،بالدعاء
 "خرج فصلى" :وهناك في الحديث "أمطرتثم ت وبرق ثم أنشأ هللا سحابة فرعدت ،ونزل فصلى ركعتين الناس

وعلى كل حال جاء ما يدل على أن  ،بعد خروجه بالصالة يدل على أنه أول ما بدأالتعقيب بالفاء  ،خرج فصلى
نه بدأ بدعاء : إق بين هذه النصوص قال أهل العلملكن للتوفي ؛دها، وما يدل على أنها بعالخطبة قبل الصالة

 .خطب ودعا ذلكثم بعد  ،االستسقاءثم صلى صالة  ،خفيف
يعني  "التحويل : "وقصةه ثم قالوقلب رداء" :وهناك "وقصة التحويل" :-رحمه هللا تعالى-ثم قال  

 ،هللا بن زيد بن عاصم راوي الوضوءعبد  ،تحويل الرداء في الصحيح من حديث عبد هللا بن زيد بن عاصم
ن وهم في هذا بعض الحفاظ ،عبد ربه راوي األذانبن وليس المراد عبد هللا بن زيد  من حديث عبد هللا بن زيد  ،وا 

قصة  "هما بالقراءةصلى ركعتين جهر فيثم  "فتوجه إلى القبلة يدعو :وفيه ،-رضي هللا عنه-هذا في البخاري 
عليه -وما دام ثبت على النبي  ،ال يشرع التحويل ،ال يشرع :والحنفية يقولون  ،األكثرند التحويل والتحويل سنة ع

وكيفية التحويل كما جاء عند البخاري  ،-عليه الصالة والسالم-فعله  معفإنه ال كالم ألحد  -الصالة والسالم
ويقوم  ،تحويل الرداءحويل الت "والشمال على اليمين" :بن خزيمةاوزاد  "جعل اليمين على الشمال: "عن سفيان
تحول كالرجال نعم ال شك  ؟ال وهل تحول النساء أو ،انفصالهكل ما يمكن  والشماغ، ةو ر البشت والف مقام الرداء

صالة االستسقاء وأمن انكشافهن أمام الرجال بحيث إذا كن في محل  فإذا حضرن  ،أن النساء شقائق الرجال
في  -عليه الصالة والسالم- ال البتة فيشملهن اإلقتداء بهن الرجمستقل في محل مصلى مستقل بحيث ال يراه

الصحاري مصليات األعياد فمثل هذا تدرأ  يصلين مع الرجال كما في المصليات المكشوفة في أما أذا كن ،هذا
 وتترك هذه السنة بسبب ما يترتب عليها.  ،المفسدة



وأبوه  ،جعفر هو الصادق :أبو جعفر أوال   "-رضي هللا عنه-أبي جعفر الباقر ن مرسل قطني ملدار لو "
قطني من مرسل للدار و " لي بن الحسين بن علي بن أبي طالبمحمد بن ع ،الباقر محمد بن علي بن الحسين

الخبر  ،وهذا من باب التفاؤل ،ليتحول القحط "ه ليتحول القحط: وحول رداء-رضي هللا عنه-أبي جعفر الباقر 
ن كان مرسال   ليكون  ؛لكن هو أولى ما يعلل به هذا التحويل ،موصوال  عن جابر وصححه الحاكمالحاكم  اهورو  ،وا 
 .ل القحط إلى خصبو ه ليتحول الحال ويتح، حول رداءمن باب التفاؤل

كأنه  ،-وجل عز–وبين ربه  -عليه الصالة والسالم-ن هذا التحويل أمارة بين النبي : إيقول ابن العربي
على كالمه ال يشرع في حق  ؟وعلى هذا يشرع في حق األمة أو ال يشرع ،ك ليتحول حالكحول رداء :قيل له
 ،لكن هذا ال شك أن يحتاج إلى نقل ،-عليه الصالة والسالم-وبين نبيه  -جل وعال-أمارة بين هللا  ،األمة

ن كان مرسال   ،يحتاج إلى نقل  "قحطه ليتحول ال"حول رداء وأولى ما يعلل به التحويل ما جاء في هذا الخبر وا 
فيكون فيه تعارض الوصل  ،إال أنه رواه الحاكم موصوال  عن جابر ،والمرسل من قبيل الضعيف عند أهل العلم

وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد هللا بن " :الصحيح يقولفي  ،وصالة االستسقاء جهرية ،مع اإلرسال
بن بطال اونقل  "ين جهر بهما بالقراءةثم صلى ركعت : "فتوجه إلى القبلة يدعووفيه -رضي هللا عنه-زيد 

اإلجماع على أن  ،طيب ،جهرية االستسقاءاإلجماع على أن صالة  ،جهرية االستسقاءاإلجماع على أن صالة 
  ؟صالة االستسقاء جهرية ما رأي الحنفية في الجهر واإلسرار بها؟ نعم

 ....:...طالب
 .علم، وهللا أ الستسقاءال يرون صالة انعم،  ،الستسقاءما يرون الصالة في ا

 .أجمعين هنبينا محمد وعلى آله وصبح ،على عبده ورسولهوبارك وصلى هللا وسلم 


